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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 30.1.2017 
 
 

ZAPISNIK 
11. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  sredo, 7.12.2016 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 10. redne  seje NO  
3. Pregled in seznanitev poslovanja Režijskega obrata občine Rače-Fram (nabave, 

naročilnice, evidence potnih nalogov po službenih vozilih) 
4. Seznanitev s Proračunom občine Rače-Fram za leto 2017 
5. Razno  
 

Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Alojz Vidnar, 
 
Odsotni:  
g. Srečko Trglec, opravičil 
 
Ostali prisotni: 
Samo Rajšp 
Dragica Drevenšek 
 

1.  točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO. Predlagal  
je razširitev dnevnega reda z dodatno točko Seznanitev s Proračunom občine Rače-Fram za 
leto 2017 pod točko 4. Člani NO so se s predlaganim strinjali.  

2. točka 
Potrditev Zapisnika 10. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 10. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  

3. Točka 
Pregled in seznanitev poslovanja Režijskega obrata občine Rače-Fram (nabave, 

naročilnice, evidence potnih nalogov po službenih vozilih) 
Člane NO je zanimalo, če imamo mesečno evidenco o prevoženih kilometrih, če vodimo 
evidenco povprečne porabe bencina, če izpolnjujemo potne naloge in jih opremljamo s 
prevoženimi kilometri. Na odgovore članov NO je odgovarjal g. Samo Rajšp. Članom je 
predložil v pregled evidenco potnih nalogov po avtomobilih, prejete račune za kupljeno 
gorivo, za izračunavanje povprečne porabe pa je povedal, da je to težko izračunat (razlogi: 
starejši avtomobili, vožnja po ravninskem ali hribovitem delu različna poraba.. ). Povedal je, 
da se na potnih nalogih piše dnevna poraba prevoženih kilometrov. 
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Pripomba članov NO je bila, da bi morali na potnih nalogih zraven zapisati še kdaj in kaj so 
počeli. Občina bi morala vršiti kontrole, če so res potrebni tolikšni prevoženi km. Odgovor: 
občina ima v oskrbi javni vodovodov in 13 črpališč. Povedal je, da obstaja evidenca kaj se 
dnevno počne in kje se dela, hkrati pa je še dodatno evidenca o prevoženih km. 
Člani NO: skupinovodja ima za vodenje evidenc tudi določene zadolžitve, z evidencami se 
lahko samo pomisleki izločijo. Zanimalo jih je, če so vsi delavci enako pridni in kakšno je 
njihovo nagrajevanje, kakšni so odnosi med njimi in če je praksa naročanja materiala enaka 
kot lani. 
Odgovor: g. Rajšp pove, da delavci vsi niso enako pridni, da se vršijo vsako jutro razgovori z 
zaposlenimi; material naročamo enako kot lani, na zalogi imamo vodovodne ure, ostalega 
materiala pa ne in ga kupujemo sproti na osnovi potrebe. Pravna služba pripravi letne 
pogodbe, če pa je potrebno pa izdamo naročilnico za nove dobave blaga ali storitve. 
Člane NO je zanima kako se odločamo za izbiro dobavitelja, je to cena? Odg.: pridobimo 
ponudbe in iz pogodbe pridobimo določene popuste na kupljeni material, cene so nižje. So pa 
določeni materiali, za katere tudi ni veliko ponudb (npr. reducirni ventil), takrat pa vzamemo 
boljšo kvaliteto. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili s poslovanjem Režijskega obrata  občine Rače-Fram. 
Kontrola evidenc in  izdanih naročilnic je v okviru pričakovanega. 
 

4. točka 
Seznanitev s Proračunom občine Rače-Fram za leto 2017 

Predstavitev gradiva Odloka o proračunu občine Rače-Fram za leto 2017je podala ga. 
Drevenšek.  Na vprašanja članov NO sta odgovarjala ga. Drevenšek in g. Rajšp. 
 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili s predlogom Proračuna občine Rače-Fram za leto 2017 
 
 

5. točka 
Razno 

 
 
Seja je bila zaključena ob  18.20. uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


